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รหัสทัวร์ : THP3-ET-ZA-20SEP-18OCT17
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

X

X

X

โรงแรมทีพ่ กั

A’ZAMBEZL RIVER
2

กรุ งเทพฯ-เอธิโอเปี ย–ซิมบับเว-ล่องเรื อชมแม่น้ าํ ZAMBEZI

✈

X

O

HOTEL,BATONKA GUEST HOUSE
หรื อเทียบเท่า

3

นํ้าตก VICTORIA FALLS – เส้นทางศึกษาพรรณไม้ -THE CATARACTS -พร้อม
ชมการแสดงพื้นเมือง

A’ZAMBEZL RIVER
O

O

O

HOTEL,BATONKA GUEST HOUSE
หรื อเทียบเท่า
A’ZAMBEZL RIVER

4

ทัวร์ซาฟารี – กิจกรรมพิเศษตามอัธยาศัย

O

O

O

HOTEL,BATONKA GUEST HOUSE
หรื อเทียบเท่า

5

ตลาดนัดพื้นเมือง - สนามบิน

O

✈

X

6

เอธิโอเปี ย – กรุ งเทพฯ

✈

X

X

วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพ

(-/-/-/)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โดยสายการบิน
ETHIOPIAN AIRLINES เคาน์เตอร์ U มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกของเอกสารการเดินทางและกระเป๋าสัมภาระ
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วันที่สอง

กรุงเทพ – เอธิโอเปี ย – ซิมบับเว - ล่องเรื อชมแม่ นา้ แซมเบซี ZAMBEZI

(-/-/D)

(-/-/-/)
02.30 น.
06.45 น.
08.35 น.
12.15 น.

✈ ออกเดินทาง สู่ สนามบินกรุ งอาดดิสอาบาบา ( ADDIS ABABA) ประเทศเอธิ โอเปี ย

โดยสายการบิน

ETHIOPIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ ET-619
เดินทางถึงสนามบินกรุงอาดดิสอาบาบา ( ADDIS ABABA) เพื่อเปลี่ยนเครือ่ ง ไปยังซิมบับเว
(เวลาที่เอธิโอเปี ยช้าว่าประเทศไทย 4 ช.ม.)
✈ ออกเดินทาง สู่ สนามบินประเทศซิมบับเว โดยสายการ ETHIOPIAN AIRLINES
เที่ยวบินที่ ET-829
เดินทางถึงสนามบิน ประเทศซิมบับเว นาท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาทุกท่าน CHECK IN HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย / ได้เวลาสมควร นัดหมายทุกท่านเพี่อนาท่าน
ล่ องเรื อชมแม่ นา้ แซมเบซี (ZAMBEZI RIVER) ชม
พระอาทิ ต ย์ต กและความงามของแม่ น้ ํา แซมเบซี
สายนํ้าที่ทอดยาวจนสุ ดตา ซึ่ งมี ความยาวเป็ นอันดับ
4 ของทวีปแอฟริ กา ได้รับการขนานนามว่า The
Great River of Southern Africa ต้นกําเนิ ดของ นํ้าตก
วิคตอเรี ย เป็ นแม่น้ าํ ที่มีความ ยาวถึง 2,700 กิโลเมตร
ไหลผ่าน ประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศคือ แซมเบีย
แองโกล่า บอสวาน่ า ซิ มบับเว นามีเบียและสิ้ นสุ ดที่
โมซัมบิค ไหลลงสู่ มหาสมุทรอินเดีย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั A’ZAMBEZI RIVER HOTEL, BATONKA GUEST HOUSE หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้า

น้ าตก Victoria Falls–เส้นทางศึกษาพรรณไม้-The cataracts-พร้อมชมการแสดงพื้ นเมือง (B/L/D)
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน สู่ อุทยานแห่ งชาตินา้ ตกวิคตอเรีย (VICTORIA
FALL) หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า “โมซิ-โอวา-ทุนยา” (MOSIOOA-TUNYA) นํ้าตกที่มีความหมายว่า “ควันที่ส่งเสี ยงร้ อง
คาราม” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
(SEVEN NATURAL WONDERS OF THE WORLD)
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นํ้าตกวิกตอเรี ย เกิดจากแม่น้ าํ แซมเบซี ไหลลงหน้าผาสู ง 108 ม. กว้าง 1,700 ม. ระหว่างประเทศ แซมเบียกับประเทศ
ซิ มบับเว ทําให้เป็ นนํ้าตกที่มีหน้ากว้างที่สุดในโลก องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้ นํ้าตกวิคตอเรี ยเป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติร่วมกันระหว่างแซมเบีย และซิ มบับเว ในปี พ.ศ. 2532 ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิง่ สโตน เมื่อปี ค.ศ.1855

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเดินชม เส้ นทางศึกษาพรรณไม้ ทุกท่านจะได้เดินชมนํ้าตกวิคตอเรี ยในส่ วนอื่นๆ ผ่านป่ าดงดิบที่อุดม
สมบูรณ์ พาชม (THE CATARACTS) เกาะแก่ งที่เกิดจากโขดหินธรรมชาติ จุดเริ่ มต้นของนํ้าตกและจุดชมวิวที่สวย
ที่สุดของนํ้าตกวิคตอเรี ย

คา่

รับประทานอาหารในบรรยากาศ พื้ นเมือง
พร้อมชมการแสดงพืน้ เมือง(TRADITIONAL AMAKWEZI DANCE)
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั A’ZAMBEZI RIVER HOTEL, BATONKA GUEST HOUSE หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่
เช้า

ทัวร์ซาฟารี – กิจกรรมพิเศษตามอัธยาศัย
(B/L/D)

(B/L/D)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่ านชม ซาฟารีทัวร์ ให้ทุกท่านร่วมพจญภัยในผืนป่ าตามล่าหาสัตว์ป่าหายาก ไม่วา่ จะเป็ น สิงโต เสือดาว
ช้างแอฟริกนั ยีราฟ ควายป่ า หรือแม้แต่แรด 2 เขา และสิงสาราสัตว์อื่นๆอีกมากมาย นับเป็ นประสบการณ์ครั้ง
หนึ่ งในชีวิตที่หา้ มพลาด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าสู่ ที่พกั และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงบ่ายทุกท่านสามารถเลือกกิจกรรมได้ตามอิสระ....................................................................
(ราคาทัวร์ ไม่รวมกิจกรรม OPTIONAL TOUR) ได้แก่ ขึ้ นเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมน้ าตกวิคตอเรียในมุม
สูง กิจกรรม BUNGEE JUMP ณ LIVING STONE BRIDGE สะพานที่สร้างเชื่อมประเทศซิมบับเว
และแซมเบีย สูงกว่า 111 เมตรสร้างข้ามผ่านหน้าผาสูง / กิจกรรมล่องแก่ง WHITE WATER
RAFTING

คา่

รับประทานอาหารณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั A’ZAMBEZI RIVER HOTEL, BATONKA GUEST HOUSE หรื อเทียบเท่ า
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วันที่หา้

ตลาดนัดพื้ นเมือง- สนามบิน

เช้า

21.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้ นเมือง ให้ทุกท่านได้เดินชม ตลาดสดยามเช้า ทุกท่านจะได้
เห็นวิถีชีวิต ข้าวของ อาหารการกินที่พ่อค้าแม่คา้ ต่างนามาขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ อเลือกหา
กัน ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน
 ออกเดินทางสู่ สนามบิน ADDLS ABABA ประเทศเอธิโอเปี ย โดยสายการบิน ETHIOPIAN
AIRLINES เที่ยวบินทีE่ T-829
เดินทางถึงสนามบิน ADDLS ABABA เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันที่หก

เอธิโอเปี ย – กรุงเทพฯ

00.35 น.
13.20 น.

ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ ET-618
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

13.00 น.

กาหนดวันเดินทาง

20-25 ก.ย.
27 ก.ย.-2 ต.ค.
11-16 ต.ค.
18-23 ต.ค.

(B/-/-)

(-/-/-)

ผูใ้ หญ่
(2-3 ท่าน/ห้อง)

67,888.-

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

65,888.-

63,888.-

9,500.-

**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้
ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงิน
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**

ราคากิจกรรมพิเศษ ที่ไม่รวมในรายการทัวร์
1.นัง่ รถส่องสัตว์
2. Bungee jump
3.โหนสลิง
4.ล่องแก่ง
5.นัง่ เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ าตกวิคตอเรีย

ราคาประมาณ 100 USD/ท่าน
ราคาประมาณ 200 USD/ท่าน
ราคาประมาณ 60 USD/ท่าน
ราคาประมาณ 165 USD/ท่าน
ราคาประมาณ 200 USD/ท่าน
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้ไม่ถึงจํานวนอย่างน้อย
15 ท่านซึ่งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้หากต้องการ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใน
เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
3.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ในกรณี ที่คณะออกเดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน หรื อมาตรฐานของการเดินทางจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของยานพาหนะ
ที่ใช้ในการนําเที่ยวตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณี คณะออกเดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน
หรื อตํ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ผูจ้ ดั การการขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรื อ อาจจะเรี ยกเก็บค่าทัวร์
เพิ่มตามความเหมาะสม
6.บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ หรื อ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรื อ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
7.ในกรณี ที่ท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ ตเล่มสี น้ ําเงิ น (ราชการ) ในการเดิ น ทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสี เลือดหมู
8.ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่านํ้ามันหรื อ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
9.เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
10.ภาพที่ใช้ในการประกอบการทําโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณา
เท่านั้น
11.หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ย
กว่า 2 หน้ากรณี ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
มีไฟล์
1.สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนํา2.ให้
ท่านเปิ ดห้องพัก เป็ น 2ห้อง (1 TWN + 1 SGL) จะสะดวกกับท่านมากกว่า ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งตาม
หน้างาน กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
3.กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4.กระเป๋ าเดิ น ทางเพื่ อ โหลด ให้ ท่ า นละ 1 ใบ นํ้ าหนั ก ไม่ เ กิ น 20 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ใบ / กระเป๋ าถื อ ขึ้ นเครื่ อง
(HAND CARRY) นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม1ใบ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน ETHIOPIAN AIRLINES ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั
เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
4.ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเท่า
5.ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ บริการน้ าดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วัน
และในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน
6.ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7.ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์
8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ ครอง
9.อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษทั
ประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
**ประกันภัยที่ทาจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้ นบอลลูนและเครือ่ งร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้ อ
Optional Tour ขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของท่าน**

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2.ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% ฯลฯ
3.ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อจากรายการที่ระบุไว้
5.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
ค่าทิปค่าทิปต่างๆ
6.มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD / ท่าน / วัน คิดเป็ น 4 วัน เท่ากับ 4*3 = 12 USD
คนขับรถท้องถิ่น 2 USD / ท่าน / วัน คิดเป็ น 4 วัน เท่ากับ 4*2 = 8 USD
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 6*3 = 18 USD
รวม 38 USD หรือประมาณ 1,300 บาทไทย โดยประมาณ
**แต่ท้งั นี้ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ขึ้ นอยูก่ บั ความประทับใจของลูกค้า ทางบริษัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด**
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เงื่อนไขการจอง

งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
งวดที่ 2 : ชาระส่วนที่เหลือ 20 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณีที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยืน่
เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การ
พิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
ที่นัง่ LONG LEG โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่นัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มรี ่างกายแข็งแรงและช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาด้านสุขภาพและร่างกาย และการให้
ที่นัง่ LONG LEG ขึ้ นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่นายสถานที่ของสายการบิน ณ เวลาที่ check in เท่านั้น
เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบเดี่ยว (Single) ห้องคู่
(Twin/Double) หรือห้องพักต่างประเภทกันไม่ติดกันหรืออยูค่ นละชั้นกัน
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด

